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Soluções do McAfee SiteAdvisor Enterprise
Proteja o uso da Web e a filtragem de conteúdo para usuários corporativos
Agora, é possível usar a Internet com confiança como um valioso recurso profissional. Com
o McAfee® SiteAdvisor® Enterprise, os funcionários podem navegar e pesquisar na Web com
segurança, pois as ameaças como spyware, adware e golpes de phishing são bloqueadas.
Integrado às soluções da McAfee, a tecnologia SiteAdvisor Enterprise acrescenta segurança
da web à proteção abrangente, afastando os usuários finais de sites mal-intencionados e
protegendo-os contra ameaças on-line.
Destaques
Conscientização
Informar aos usuários finais sobre os
perigos da pesquisa e navegação na
Internet

•

Pesquisas sem preocupação
Quando se pesquisa com o Google,
Yahoo!, MSN, AOL ou Ask.com, uma
avaliação de segurança aparece ao lado
de cada resultado de pesquisa

•

Navegue com segurança
O sistema de classificação com código de
cores permite aos usuários saber quais
sites são seguros e quais são arriscados

•

Aumente a produtividade
McAfee SiteAdvisor Enterprise
permite personalização avançada para
autorizar ou bloquear websites com base
em classificações gerais de sites ou
fatores de ameaças

•

Filtragem de conteúdo de URL avançada
Utilizar o módulo McAfee Web Filtering for
Endpoint para monitorar,
controlar e emitir relatórios sobre o uso da
Internet pelos usuários, a fim de garantir a
conformidade e melhorar a produtividade
dos funcionários

•

Gerencie com facilidade
Com o console de gerenciamento McAfee
ePolicy Orchestrator® (ePO™) , as Soluções
Corporativas do SiteAdvisor são fáceis
de instalar e gerenciar e permitem emitir
relatórios sobre toda a organização.

•

Use a Internet sem preocupações
Navegar na Internet pode ser como atravessar um
campo minado. Todos os dias, os usuários da Internet
realizam bilhões de pesquisas na Web. Ameaças como
adwares, spywares, malwares, programas de captura
de digitação e ladrões de senhas se escondem em sites
aparentemente inofensivos. Os sites mal-intencionados
podem disseminar os desktops dos usuários com
Cavalos de Troia que roubam dados; eles podem
vir combinados com adwares ou disfarçados em
aplicativos gratuitos. Eles também podem induzir os
visitantes a divulgar informações pessoais que podem
ser usadas em campanhas de spam ou esquemas
de roubo de identidade. A chance de visitar um site
de risco em um determinado mês é muito elevada e
aumenta a cada dia. Mas a Web é um recurso valioso
de negócios que os funcionários usam diariamente.
Por, isso é essencial protegê-los contra as explorações
da Internet sem limitar o acesso.

informativos.

Com o McAfee SiteAdvisor Enterprise, não é preciso
impor políticas restritivas. Compatíveis com o
Microsoft Internet Explorer e o Mozilla Firefox, as
soluções SiteAdvisor Enterprise avisam ou bloqueiam
os funcionários antes que eles interajam com sites
perigosos e dá a liberdade de pesquisa e navegação
na Internet com a proteção contra as ameaças da
Web. E com os recursos avançados de anti-phishing
e bloqueio, é possível personalizar políticas para
restringir ou liberar o acesso a sites potencialmente
prejudiciais.

•

As práticas de e-mail e download do site são
avaliadas por nossas técnicas de coleta e análise de
dados. Os downloads são analisados por meio da
instalação dos programas em computadores de teste
e da verificação da presença de vírus e qualquer
adware, spyware ou outro programa indesejável
incorporado.

•

O site é examinado para saber se ele está envolvido
em práticas inoportunas, tais como excesso de
pop-ups, práticas fraudulentas e explorações de
navegador. Os formulários de cadastramento são
preenchidos com um endereço de e-mail descartável
para controlar o volume e o conteúdo de spam dos
e-mails posteriores.

•

Assim, para saber o tipo de relação do site com
outros sites indicados pelos nossos testes como
“vermelhos”, as filiações do site também são
analisadas.

Informações de segurança proativa mantém o alerta
A inovadora tecnologia da McAfee testa
automaticamente as atividades mais comuns na
Internet, tais como navegar em sites, baixar arquivos e
fornecer endereços de e-mail para cadastrar produtos,
serviços, ter acesso a comunidades e receber boletins

As soluções SiteAdvisor Enterprise determinam a
segurança de um site, por meio da análise de uma
grande variedade de informações:

As soluções McAfee SiteAdvisor Enterprise oferecem um sistema
intuitivo de classificação codificada por cores, que apresenta avisos
de segurança avançados.
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Suporte para Plataformas
O SiteAdvisor Enterprise é compatível com
os seguintes ambientes:
•

Sistema operacional — Microsoft
Windows XP com Service Pack 2 e 3;
Microsoft Vista (32 e 64bits) com Service
Pack 1; Microsoft Windows Server 2003
com os Service Packs 1 e 2 ; Microsoft
Windows Server 2008 (32 e 64 bits);
Microsoft Windows 7

•

Navegador de Web — Microsoft Internet
Explorer 6.0 a 8.0; Mozilla Firefox 1.5 a 3.5

•

Hardware mínimo: Processador de 400
Mhz, 128 MB de RAM, 10 MB de espaço
livre em disco e uma conexão à Internet

•

As soluções SiteAdvisor Enterprise para
o Internet Explorer consistem em um
pequeno plugin de apenas 535 KB. Para o
Firefox, elas consistem em uma pequena
extensão de apenas 40 KB.

•

Mecanismos de pesquisa com suporte
»» AOL
»» Ask
»» Baidu
»» Biglobe
»» Bing
»» Comcast
»» Cox
»» Excite Japan
»» Gmx
»» Goo
»» Google
»» MSN
»» MSN Live
»» Myway
»» Sky
»» Sonet
»»Terra (inclusive br, mx, pe, cl, e co)
»» UOL (inclusive br, ar)
»» Web.de
»»Yahoo

Teste grátis por 30 dias
É possível experimentar o valor das
soluções do SiteAdvisor Enterprise por
meio de um teste grátis.
Visite www.mcafee.com
Saiba mais
Visite www.mcafee.com, ou ligue para
888.847.8766, 24 horas por dia, sete dias
por semana.

•

Soluções do McAfee SiteAdvisor Enterprise

Finalmente, a McAfee combinou avaliações com
as opiniões de usuários e proprietários de sites,
e alertou sobre sites considerados suspeitos pela
equipe ou analistas. Os testes automatizados
patrulham continuamente a Web e alteram as cores
das avaliações de segurança de acordo com os
resultados.

Medidas extras de proteção
SiteAdvisor Enterprise fornece uma camada adicional de
proteção no desktop. Ele vem pronto para ser instalado
em toda a organização com o console de gerenciamento
McAfee ePolicy Orchestrator (ePO), que permite
gerenciar a política de uso da Internet e informa em
quais desktops o SiteAdvisor Enterprise está instalado.
Com o ePO, é possível personalizar a autorização ou o
bloqueio do acesso a um website, controlar a troca de
mensagens e atribuir ações com base em classificações
de segurança, tudo para garantir a conformidade da
empresa.
URL integrada e Filtragem de conteúdo
O acesso à Internet não gerenciado apresenta
muitos desafios e riscos desnecessários. O McAfee
Web Filtering for Endpoint se integra com o Site
Advisor Enterprise para ajudar as organizações a
gerenciar a produtividade, reduzir a responsabilidade
legal e melhorar a largura de banda para tornar o uso
da Internet eficiente.

O McAfee SiteAdvisor Enterprise bloqueia o acesso a sites indesejados,
de acordo com whitelists e blacklists personalizadas.

O Web Filtering for Endpoint é um módulo habilitado
no SiteAdvisor Enterprise que permite aos
administradores definirem o ambiente de navegação
de um usuário com base nas categorias de conteúdo
do site e criarem relatórios detalhados sobre o uso da
Web. Isso garante que a política de uso da Internet seja
fiscalizado quando os usuários estiverem dentro ou
fora da rede corporativa.
À medida que a mão-de-obra se torna mais distribuída
e móvel, a necessidade de filtragem e de proteção da
Web para obter transição perfeita do escritório para
locais externos se torna cada vez mais
importante. Os clientes da McAfee
que utilizam o McAfee Web Filtering
for Endpoint e o McAfee Web Gateway
podem aproveitar esta solução
integrada e com reconhecimento
de gateway parafiscalizar, de forma
inteligente, a política adequada, se o
usuário final estiver em um escritório
corporativo e, por isso, protegido
pelo McAfee Web Gateway ou fora da
empresa.

Escolha entre mais de 100 categorias de conteúdo a serem permitidas, monitore ou
bloqueie o uso da Web pelo usuário.
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